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Anexa nr. 1 la PROCESUL VERBAL Nr. PV- 03/21 

al ședinței Comitetului intern de evaluare al  

Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” 

din 20.09.2021 
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I. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI CONDIȚII DE APLICARE 

1.1. Business voucherul, în valoare maximă de 10 mii lei, poate fi solicitat de către tinerii care au 

absolvit cursurile de instruire în cadrul Etapei 2 „Formarea antreprenorială” a Programului „Start 

pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă” și poate fi utilizat pentru accesarea serviciilor de 

instruire și consultanță la etapa de pre finanțare și/sau pe perioada implementării proiectului 

investițional. 

1.2. Business voucherul poate fi utilizat pentru următoarele servicii: 

- realizarea activităților de testare a ideii de afaceri; 

- mici studii de piață; 

- cercetări ale comportamentului consumatorilor; 

- instruiri în domenii specifice; 

- alte servicii necesare testării ideii, elaborării și implementării planului investițional. 

 

1.3. Pentru accesarea Voucherului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de 

eligibilitate: 

1) tânăr cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, cetățean al Republicii Moldova;       

2) întreprindere nou-înregistrată, creată și gestionată de către tânăr; 

3) întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico - juridice ale activității  

de antreprenoriat:  

1) Întreprindere Individuală; 

2) Gospodărie Țărănească (de fermier); 

3) Societate cu Răspundere Limitată; 

4)absolvent al cursurilor de instruire desfășurate la Etapa 2 a Programului. 

 

1.4. Condiții de accesare : 

 

1.4.1. Pentru a beneficia de „business voucher” tânărul va înainta o Cerere către ODIMM, prin care 

va argumenta necesitatea accesării serviciului solicitat;  

1.4.2. Cererea poate fi depusă doar din numele entității juridice; 

1.4.3. Utilizarea voucherului este opțională, doar la solicitare;  

1.4.4. Tânărul/ întreprinderea poate beneficia de business voucher doar o singură dată; 

1.4.5. Comitetul intern de evaluare a Programului va analiza cererile de solicitare a „business 

voucherului”; 

1.4.6.Urmare a examinării cererilor solicitanților, Comitetul intern de evaluare, adoptă una din 

următoarele decizii: 
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1. acceptarea cererii de acordare a „business voucherului”; 

2. respingerea cererii de acordare a „business voucherului”. 

1.4.7. Solicitanții vor fi informați privind decizia adoptată, prin intermediul poștei electronice 

(stipulate în cerere), în termen de 15 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet; 

1.4.8. În cazul acceptării Cererii de solicitare a „business voucherului”, beneficiarul va fi invitat la 

sediul ODIMM, pentru semnarea Contractului de acordare a mijloacelor financiare; 

1.4.9.Serviciile de consultanță/ instruire pot fi prestate de către persoane fizice/juridice specializate 

în domeniu; 

1.4.10. Acordarea de „business voucher”, se efectuează în baza principiului primul venit – primul 

servit, în limita bugetului alocat; 
 

1.5.  Pentru înregistrarea cererii, va fi transmis (scanat de pe original) la adresa de email 

start_tineri@odimm.md, următorul set de documente: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea documentului Cerințe față de document Obligativitatea 

1. ț

1

. 

Cererea de solicitare a „business 

voucherului” (anexa 1.) 

Semnat și datat de către solicitant.                          

Cu aplicarea ștampilei întreprinderii                    

(în cazul în care dispune de aceasta) 

Da 

2.  

Buletinul de identitate al 

fondatorului și administratorului 

entității juridice 

Semnat și datat de către solicitant.                           

Cu aplicarea ștampilei întreprinderii                     

(în cazul în care dispune de aceasta) 

Da 

3. 3

. 

Extrasul din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice și al 

întreprinzătorilor individuali/ 

Extras din Registrul 

Gospodăriilor Țărănești (eliberat 

cu cel mult 3 luni înaintea 

depunerii cererii) 

Semnat și datat de către solicitant.                           

Cu aplicarea ștampilei întreprinderii                      

(în cazul în care dispune de aceasta) 

Da 

4. 6

. 

Certificatul eliberat de bancă cu 

privire la contul bancar 

 Da 

5.  

Oferta de preț cu specificarea 

detaliată a serviciilor care 

urmează să fie prestate 

Semnat și datat de către solicitant.                           

Cu aplicarea ștampilei întreprinderii                    

(în cazul în care dispune de aceasta) 

Da 
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Notă: La semnarea Contractului de acordare a mijloacelor financiare, actele sus - menționate vor 

fi prezentate în original. 

1.6. Modalitatea de raportare: 

1.6.1. Din momentul transferării resurselor financiare nerambursabile, din contul „Business 

Voucherului”, Beneficiarul se obligă:  

1.6.1.1 În termen de 2 (două) luni să efectueze investiția din contul „Business Voucherului” și să 

prezinte  

a) Contracte de prestări servicii;  

b) Contracte de vânzare - cumpărare; 

c) Ordin de plată; 

d) Bon fiscal, însoțit de dispoziție de plată; 

e) Actele ce confirmă profilul furnizorului de serviciu (de ex. certificat, diplomă, licență, etc); 

1.6.1.2 În termen de 4 (patru) luni să prezinte Raportul narativ privind utilizarea mijloacelor 

financiare și actele confirmative privind efectuarea investiției 

a) Factură fiscală;  

b) Act de predare-primire; 

c) Dovada deplasării;  

d) Dovada livrabilelor obținute în urma accesării serviciilor de dezvoltare (de ex. studiu de 

fezabilitate, certificat de instruire, suport curs, metodologie, etc.); 

e) Alte documente justificative (după caz). 

1.6.2. Actele confirmative solicitate la subpunctul 1.6.1.1 și 1.6.1.2  sunt indicative și se vor solicita 

în funcție de specificul tranzacției efectuate de beneficiar.  

1.6.3. Cheltuielile vor fi efectuate din numele entității juridice. 

1.6.4. ODIMM va aproba cheltuielile eligibile efectuate de facto și confirmate prin documente de 

plată. Resursele neutilizate vor fi rambursate la contul ODIMM. 

1.6.5. Contractul de accesare a serviciilor de „business voucher” se considera executat, după 

prezentarea Raportului narativ de către beneficiar și aprobarea acestuia de către ODIMM. 
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Anexa 1. Cerere de solicitare a „business voucherului” 

 

Cerere de solicitare a „business voucherului” 

1. Date întreprindere: 

Denumirea întreprinderii  

Data înregistrării întreprinderii    

IDNO/Cod fiscal  

Adresa juridică a întreprinderii  

Localizarea afacerii  

Domeniul principal de activitate al întreprinderii  

Numele, Prenumele administratorului    

IDNP administrator  

Telefon de contact  

Adresa de e-mail  

Numele, Prenumele fondator  

IDNP fondator  

2. Descrierea succintă a afacerii 

Includeți informația de bază privind: ideea de afaceri, scopul inițierii afacerii, obiectivele urmărite în cadrul 

Programului etc. 

 

3. Indicați serviciile de dezvoltare de care aveți nevoie și costul fiecărui serviciu solicitat 

Servicii de 

consultanță/ 

instruire 

Perioada 

de 

investiție 

Cantitate 
Preț 

unitar 

Valoarea 

investiției, 

fără TVA 

Valoarea 

investiției 

inclusiv 

TVA 

Sursa de finanțare 

Mijloace 
financiare 

Business 

voucher 

Mijloace 

financiare 

resurse 

propriii 

        

        

TOTAL        

 

Notă : Cheltuielile de TVA și cheltuielile care depășesc suma de 10 000,00 lei, vor fi acoperite din contul 

resurselor proprii. 



4. Plan de implementare a serviciilor de dezvoltare 

 

Nr. Servicii Descrierea serviciilor Perioada 

Argumentarea necesității serviciilor 

solicitate 

(În ce mod vor contribui serviciile 

solicitate, pentru inițierea și dezvoltarea 

afacerii ) 

Livrabile 

obținute 

Prestatorul 

serviciului 

1. 

EXEMPLU: 

 

 

Testarea 

produsului X 

 

 

Vor fi utilizate un set de tehnici pentru studiu 

şi evaluarea proprietăților produsului, din 

punctul de vedere al consumatorilor, privind: 

- Gustul (ingredient) 

- Ambalajul 

- Prețul. 

 

01 Martie – 

15 aprilie 

2020 

Prin testarea produsului vom evalua  reacția 

consumatorilor cu privire la schimbarea 

produsului – modificarea ambalajului, designul, 

ingrediente și prețuri spre vânzare. 

Acest serviciu va permite înțelegerea reacției 

consumatorilor la produsul propus. 

În urma efectuării sondajului vor fi adaptat 

procesul de producție conform cerințelor 

consumatorului. 

1) chestionar 

elaborat și 

aplicat pe un 

eșantion de 

50 potențiali 

consumatori. 

2) un raport 

de analiză a 

studiului 

efectuat 

1.SRL „Modern” – 

elaborarea chestionarului 

2. ICS “Lemi Invest” - 

arendă tejghea pentru 

degustație pe o durată de 2 

zile în incita Centrului 

Comercial  Shopping 

Moldova 

3. SRL „Modern” – 

elaborarea chestionarului 

și raportul e analiză 

2. 

EXEMPLU: 

Curs de 

instruire 

„florist 

specialist” 

Curs de instruire prestat de către SRL  

CERATIVE, or. București, România 

Durata 8 zile a cîte 7 ore 

Subiecte incluse: 

- Tips&tricks întreţinerea corectă a 

florilor 

- Demonstraţie practică pe coolerul 

profesional FlorideLux 

- Baxarea florilor, alegerea florilor 

proaspete 

- Învăţarea florilorȘ denumiri, preţuri, 

sezonalitate 

- Practica buchete şi aranjamente 

corporate (+ambalări) 

- Practica buchete, lumânări, aranjamente 

de nuntă (pe sfeşnic de lux) şi prezidiu 

compus 

- Practica lumânări şi aranjamente botez; 

•  

15 aprilie – 

30 aprilie 

2020 

Acest curs este unul esențial pentru compania 

noastră. Acest serviciu va permite crearea 

portofoliului propriu de buchete și aranjamente 

florale. și utilizarea tehnicilor proprii privind:    

- conservare a buchetelor de flori 

- aranjamente contra cronometru 

în realizarea de proiecte de anvergură 

- amenajarea unei vitrine atractive pentru 

clientelă și pentru orice tip de magazin. 

În urma instruirii unui specialist din cadrul 

întreprinderii în acest domeniu, compania va 

putea efectua compoziții moderne solicitate de 

piață, astfel vor fi reduse costurile pentru 

designul floral. 

Întreprinderea va deveni competitivă pe piața 

concurenței 

1) Suport de 

curs 

2) Certificat 

de instruire 

SRL CREATIVE, România 

– curs de instruire 

SA Gara Auto Nord - bilet 

tur – retur București 

3.        
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În scopul accesării serviciilor de consultanță/ instruire sus - menționate, solicit să examinați 

oportunitatea acordării mijloacelor financiare în sumă de ____________ (cu litere) lei, în cadrul 

Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”. 

Accept prin libera voință, prelucrarea datelor cu caracter personal de către ODIMM, în scopul 

colectării, înregistrării, stocării, păstrării și verificării datelor/ informațiilor prezentate, precum și 

să fie utilizate în scopuri statistice, cercetări, studii. 

Cu condițiile de participare privind acordarea „Business voucherului” în cadrul Programului 

„START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”, sunt cunoscut şi le accept.  

 

Data   “____”_________________2020                                __________________________ 

                                                                                                                                                                          (Numele, Prenumele solicitantului) 

                                                                                                      _________________________                                 

                                                                                                                                                                                  (Semnătura solicitantului) 

                                                                                                                                         L.Ș. 
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Anexa 2. Raport privind utilizarea mijloacelor financiare din contul „Business Voucherului” 

 

 

Aprobat___________ 

Director General ODIMM 

 

RAPORT 

privind utilizarea mijloacelor financiare din contul „Business Voucherului” 

 

1. Descrieți rezultatele înregistrate în urma accesării serviciilor de dezvoltare 

 

2. Livrabile obținute (inclusiv scurtă descriere): 

1. __________________________ ________________________________________________ 

2. __________________________ ________________________________________________ 

3. __________________________ ________________________________________________ 

4. __________________________ ________________________________________________ 

 

3. Concluzii. (bariere întâmpinate, lecții învățate, soluții generate) 
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4. Realizarea bugetului  

privind utilizarea mijloacelor financiare 

Perioada:_________ 

Nr. Servicii Articole de 

investiție 

Suma investiției, 

fără TVA 

Documente justificative 

anexate 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Data întocmirii raportului:  ____/____/_______ 

Administrator: ________________________   __________________ 
                                   (Nume prenume)                                                    (Semnătura)                            

 

 


